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*Você sabia:
O Dia das Crianças no Brasil foi "inventado" por um político. O deputado federal Galdino
do Valle Filho teve a ideia de criar um dia em homenagem às crianças na década de 1920.
Na década de 1920, o deputado federal Galdino do Valle Filho teve a ideia de
"criar" o dia das crianças. Os deputados aprovaram e o dia 12 de outubro foi
oficializado como Dia da Criança pelo presidente Arthur Bernardes, por meio do decreto nº
4867, de 5 de novembro de 1924.
Mas somente em 1960, quando a Fábrica de Brinquedos Estrela fez uma promoção
conjunta com a Johnson & Johnson para lançar a "Semana do Bebê Robusto" e aumentar
suas vendas, é que a data passou a ser comemorada. A estratégia deu certo, pois desde
então o dia das Crianças é comemorado com muitos presentes!
Logo depois, outras empresas decidiram criar a Semana da Criança, para aumentar as
vendas. No ano seguinte, os fabricantes de brinquedos decidiram escolher um único dia
para
a
promoção
e
fizeram
ressurgir
o
antigo
decreto.
A partir daí, o dia 12 de outubro se tornou uma data importante para o setor de brinquedos.
Em outros países
Alguns países comemoram o Dia das Crianças em datas diferentes do Brasil. Na
Índia, por exemplo, a data é comemorada em 15 de novembro. Em Portugal e
Moçambique, a comemoração acontece no dia 1º de junho. Em 5 de maio, é a vez
das crianças da China e do Japão comemorarem!

Fonte: site Shopping b - www.shoppingb.com.br
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Dia do Professor
No Brasil, 15 de outubro é Dia do Professor. A data relembra um decreto imperial de 1827,
documento
que
criou
o
ensino
público
no
país.
“O 15 de outubro faz alusão à criação das classes de primeiras letras no Brasil”, afirma a
historiadora Katia Abud, professora da Faculdade de Educação da Universidade de São
Paulo.
Mas
as
comemorações
só
tiveram
início
no
século
20.
Ficava na rua Augusta, 1520, em São Paulo, o Ginásio Caetano de Campos – apelidado
de Caetaninho, já que desde 1894 existia a Escola Caetano de Campos, na época ainda
no endereço da Praça da República. Ali, um grupo de professores teve a ideia de
interromper o ano letivo com um dia de folga. E uma pequena comemoração, em que
houvesse
o
reconhecimento
pelo
trabalho
realizado.
Sugeriram o 15 de outubro, oportunamente equidistante dos períodos de férias escolares e
significativamente importante para a educação no Brasil, por causa do decreto imperial de
1827.
Aos poucos, a ideia pegou. Outras escolas começaram a fazer o mesmo. Até que, em 14
de outubro de 1963, o então presidente João Goulart assinou o decreto nº 52.682 e criou o
feriado escolar do Dia do Professor no Brasil.
Texto retirado da internet.

1- Com base nos textos acima, responda.
a) Quem inventou o Dia das Crianças?

R. O deputado federal Galdino do Valle Filho.
b) Você já ouviu falar na Declaração dos Direitos da Criança? Explique com suas palavras.
R. Pessoal.
2- Você acha que os direitos das crianças estão sendo respeitados aqui no Brasil?
Comente.
R. Pessoal.
3- No dia 15 de outubro comemora-se o Dia do Professor. Que importância tem esse
profissional para você?
R. Pessoal.

4- Consulte o dicionário e escreva o significado de:
a) educador – aquele que educa.
b) mestre – indivíduo que ensina.
c) ensino – transferência de conhecimento, de informação...
d) escola – estabelecimento público ou privado destinado ao ensino coletivo.
5- Observe a imagem a seguir e escreva que mensagem ela transmite.

R. Pessoal.
6- Escreva no espeço abaixo, uma mensagem para todos os professores do Brasil.

Ciente:______________________

